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R A D

Rady Gminy Izbicko nr II/9/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na
terenie gminy Izbicko
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Rady Gminy Izbicko nr IV/19/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
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Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr IV/20/11 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne
w Gminie Kolonowskie

1432

Rady Gminy Lubrza nr III/15/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości
na terenie Gminy Lubrza

1433

Rady Gminy Lubrza nr III/21/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającą
uchwałę nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza

1434

Rady Miejskiej w Niemodlinie nr V/40/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin

1434

Rady Miejskiej w Niemodlinie nr V/42/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

1435

Rady Miejskiej w Niemodlinie nr V/45/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Niemodlin na lata 2008-2013
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Rady Miejskiej w Niemodlinie nr V/46/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
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Rady Miejskiej w Prudniku nr IV/37/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie
określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
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Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 6/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2011
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Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 7/2011 z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej
placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2011

1440

Starosty Namysłowskiego nr 06/02/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie
ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2011 r.
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Starosty Namysłowskiego nr 07/02/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie
ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej
placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2011 r.
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Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie przeprowadzonych
w dniu 6 marca 2011 r.
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Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu przeprowadzonych w dniu
6 marca 2011 r.

1443

Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie przeprowadzonych
w dniu 6 marca 2011 r.

1443

Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 marca 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łambinowice przeprowadzonych
w dniu 6 marca 2011 r.
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Starosty Krapkowickiego Nr G.6641/1/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gmin Gogolin i Zdzieszowice

1444

Starosty Strzeleckiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Leśnica
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Starosty Strzeleckiego z dnia 1 marca 2011 r. modernizacji istniejącej ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Ujazd
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Wojewody Opolskiego nr NK.III.4131.1.23.2011.KK z dnia 3 marca 2011 r.
stwierdzające nieważność części uchwały nr IV/19/2011 Rady Gminy Izbicko
z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie
gminy Izbicko
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nr 9/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. do Porozumienia Nr 3 z dnia 1 lutego 2002 r.
w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych
miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin zawartego pomiędzy
Powiatem Opolskim a Burmistrzem Niemodlina
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UCHWAŁA NR II/9/2010
RADY GMINY IZBICKO
z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
z późn zm.) Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje:

§ 2. Ustala się górną stawkę opłat za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu, unieszkodliwiania nieczystości
ciekłych w wysokości 16 zł/m3.

§ 1.1. Ustala się następujące górne granice
stawek za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości w których
nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów:
1) pojemnik 60 l 10,13 zł
2) pojemnik 80 l 18,27 zł
3) pojemnik 110 l - 20,17 zł
4) pojemnik 120 l - 21,83 zł
5) pojemnik 240 l - 40,04 zł
6) pojemnik 1100 l - 71,93 zł
7) pojemnik KP-7 - 567,33 zł.
2. Ustala się następujące górne stawki opłat
za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
zmieszanych z nieruchomości w których prowadzi
się selektywną zbiórkę odpadów:
1) pojemnik 60 l 9,13 zł
2) pojemnik 80 l 10,93 zł
3) pojemnik 110 l - 13,21 zł
4) pojemnik 120 l - 13,51 zł
5) pojemnik 240 l - 25,35 zł
6) pojemnik 1100 l - 59,06 zł
7) pojemnik KP-7 - 428,28 zł.
3. Górne stawki opłat, określone w ustępie 1,
nie zawierają opłat za usługi w zakresie odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zebranych selektywnie z nieruchomości
w workach dostarczonych przez odbiorcę odpadów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.
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§ 3. Podane stawki opłat są stawkami netto,
do których należy doliczyć obowiązujący i należny podatek od towarów i usług.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVII/242/09 Rady
Gminy Izbicko z dnia 23 listopada 2010 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych
i nieczystości płynnych na terenie Gminy Izbicko.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.
Przewodniczący
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann
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UCHWAŁA NR IV/19/2011
RADY GMINY IZBICKO
z dnia 24 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
na terenie gminy Izbicko
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
z późn zm.) Rada Gminy Izbicko uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 1. W uchwale nr II/9/2010 Rady Gminy
Izbicko z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i nieczystości
płynnych na terenie gminy Izbicko § 6 otrzymuje
brzmienie:
„§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.".

Przewodniczący
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.

*/ Wojewoda Opolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.23.2011.KK z dnia 3 marca 2011 r.
stwierdzające nieważność części niniejszej uchwały –
opublikowane pod poz. 341
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UCHWAŁA NR IV/20/11
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM
z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne
w Gminie Kolonowskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska
w Kolonowskiem uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określona w odrębnych przepisach, realizowane są
bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie.

§ 2.1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
obejmują zajęcia opiekuńczo wychowawcze
wspierające prawidłowy rozwój dziecka:
1) zajęcia rozwijające zdolności i wspierające
indywidualne zainteresowania,
2) zajęcia relaksacyjno-wyciszające,
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny,
4) zabawy tematyczne dostosowane do wieku
i możliwości dziecka.
2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia, o którym mowa w ust. 1,
w wysokości 0,80 zł.
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3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do
dnia 15 każdego miesiąca, w którym udzielane są
świadczenia.

Poz. 322-323

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/168/08 Rady
Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 listopada
2008 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane
przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie.

§ 3.1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia dzieci do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczowychowawczych, o których mowa w § 2.
2. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze, o których
mowa w § 2, określa umowa cywilno - prawna
zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przed lub
z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do
przedszkola.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Franciszek Klimas
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UCHWAŁA NR III/15/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów
z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008,
z 2006 r. Nr 144 poz. 1042), Rada Gminy Lubrza
uchwala, co następuje:

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych – 21.96 zł netto
za 1 m³;
3) odpady segregowane tj. plastiki, makulatura
i szkło odbierane są nieodpłatnie.

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubrza oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości
ciekłych, w następujących wysokościach:
1) opłaty za odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych odbieranych w pojemnikach:
a) odpadów komunalnych segregowanych:
- z pojemnika KP-7 – 600.00 zł netto za pojemnik,
- z pojemnika 120 l – 12.59 zł netto za pojemnik,
- z pojemnika 1100 l – 115.41 zł netto za pojemnik;
b) odpadów komunalnych niesegregowanych:
- z pojemnika KP-7 – 650.00 zł netto za pojemnik,
- z pojemnika 120 l – 15.00 zł netto za pojemnik,
- z pojemnika 1100 l – 137,50 zł netto za pojemnik;

§ 2. Traci moc nr XXIX/209/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie
określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy
Lubrza.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodnicząca
Rady Gminy Lubrza
Elżbieta Szwadowska
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UCHWAŁA NR III/21/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 26 stycznia 2011 r.
zmieniającą Uchwałę nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 2010 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

3) przy dochodach miesięcznych na osobę
w rodzinie ucznia w przedziale od 201 zł do 300 zł
w wysokości 120% kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.
2255 z późn. zm.);
4) przy dochodach miesięcznych na osobę
w rodzinie ucznia w przedziale od 301 zł do 351 zł
w wysokości 80% kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.
2255 z późn. zm.).”.

§ 1. W Uchwale Nr XXXII/232/2010 Rady
Gminy Lubrza z dnia 15.10.2010 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Lubrza wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Miesięczną wysokość stypendium szkolnego
ustala się w następujący sposób:
1) przy dochodach miesięcznych na osobę
w rodzinie ucznia w przedziale od 0 zł do 100 zł
w wysokości 200% kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.);
2) przy dochodach miesięcznych na osobę
w rodzinie ucznia w przedziale od 101 zł do 200 zł
w wysokości 160% kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.
2255 z późn. zm.);

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicząca
Rady Gminy Lubrza
Elżbieta Szwadowska
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UCHWAŁA NR V/40/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)
1

Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1136, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.

art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
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poz. 2572, z późn. zm.2) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

Poz. 325-326

6) zabawy na placu zabaw rozwijające ciekawość poznawczą i sprawność ruchową.
2. W wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach na wniosek rodziców można przedłużyć
pobyt dzieci realizujących wyłącznie podstawę
programową o godzinę; w takim przypadku opłata
miesięczna wyniesie 74,00 zł.

§ 1.1. Za pobyt dzieci w przedszkolach ponad
5 godzin i zajęcia wykraczające poza bezpłatne
nauczanie i wychowania ponad podstawę programową, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2
ustawy o systemie oświaty pobiera się miesięczną opłatę w wysokości 171,00 zł od jednego
dziecka, ustaloną po analizie kalkulacji kosztów
prowadzenia gminnych przedszkoli za świadczenia wykraczające ponad minimum programowe,
a w szczególności za zajęcia opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne:
1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające
rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,
4) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne
i teatralne uzdolnienia dzieci,
5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny,

§ 2.1. Opłatę wnosi się z góry w terminie do
dnia 10 każdego miesiąca.
2. Opłata podlega zwrotowi proporcjonalnie do
dni nieobecności dziecka w przedszkolu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/233/09 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 29 stycznia
2009r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin
(Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 17, poz. 265) oraz
uchwała Nr L/351/10 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie opłat za świadczenia
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Niemodlin (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 47, poz. 631).

2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz.
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i
Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.
917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458,
Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

§ 5.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.
Przewodniczący Rady
Mariusz Nieckarz
325
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UCHWAŁA NR V/42/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)

oraz art. 13 ust. 1 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.2) Rada Miejska uchwala, co następuje:

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180,

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, i Nr 106, poz. 675
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz.
963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323.
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§ 1. W uchwale nr XX/128/08 Rady Miejskiej
w Niemodlinie z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu
na okres dłuższy niż 3 lata dodaje się § 8 o treści:
1. Wyraża się zgodę na udzielanie 90%-owej
bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
w przypadku dokonania jednorazowej wpłaty,
przy czym bonifikatę tę zwiększa się do: 95%
jeżeli wskutek równoczesnej sprzedaży wszystkie
mieszkania wchodzące w skład danej nieruchomości przestaną być własnością Gminy.
2. Przez równoczesną sprzedaż należy rozumieć sprzedaż dokonaną na podstawie umów
zawartych w tej samej dacie.

Poz. 326-327

3. Bonifikaty w wysokości 95% ceny sprzedaży nie stosuje się przy sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach jedno- lub
dwu-lokalowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Mariusz Nieckarz
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UCHWAŁA NR V/45/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 27 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2008-2013
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz.
266 z późn. zm.2) Rada Miejska w Niemodlinie
uchwala, co następuje:
§ 1. W wieloletnim programie gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata
2008-2013, stanowiącym załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 sierpnia
2008 r. Nr XXVII/180/08 w sprawie uchwalenia
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138,
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,
Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2783 i 2786,
z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz.
1193, Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902,
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2010r. Nr 3, poz. 13.

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata
2008-2013 zmienionej uchwałą nr XXX/204/08
z dnia 30 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 102, poz. 2404 i 2405) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 4 „Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w kolejnych latach” dopisuje się ust. 4
o treści:
„4. Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne w budynkach, w których Gmina posiada
100% własności lokali”.
2) W § 6 „Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem” ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, w których
Gmina posiada udziały, ulegnie prywatyzacji
w latach 2009-2012, a nadzór właścicielski nad
tymi podmiotami będzie pełnił Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
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§ 3.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Poz. 327-328

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.
Przewodniczący Rady
Mariusz Nieckarz
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UCHWAŁA NR V/46/11
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 42 oraz
art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1 oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.)2, Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części.
§ 2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.
1271, Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111, Nr223, poz. 1458, z
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr
144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr
18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz.
1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

a) posiadać urządzenia i środki, przy pomocy
których zwierzęta będą wyłapywane, nie stwarzając zagrożenia dla ich życia i zdrowia,
b) posiadać samochód przystosowany do humanitarnego transportu zwierząt,
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarskoweterynaryjną,
3) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego oraz technologicznego sposobu ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami,
4) posiadać przeszkoloną kadrę, w liczbie
gwarantującej stałe świadczenie usług,
5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu)
przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są
w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru
Sądowego,
2) dowód rejestracyjny lub dowód zakupu
środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
3) odpis z Księgi Wieczystej, umowa oraz inne
dokumenty potwierdzające prawo do miejsca,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące
wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której mowa
w pkt 1,
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3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
4) prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio
wydzielonymi boksami, w których bezdomne
zwierzęta będą przebywać.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Poz. 328-329

4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania
zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji
zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne
umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich
części.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
3. § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym
prowadzona ma być działalność, o której mowa
w pkt 1,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub
inny stosowny dokument wymagany przepisami
ustawy Prawo budowlane,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 6.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.
Przewodniczący Rady
Mariusz Nieckarz
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UCHWAŁA NR IV/37/2011
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego
w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146 Nr 40 poz. 230,
Nr 106 poz. 675) art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127

poz. 857) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co
następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) klubie sportowym - należy przez to rozumieć klub sportowy w rozumieniu art. 3 i 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127 poz. 857) działający na obszarze Gminy
Prudnik, niedziałający w celu osiągnięcia zysku;
2) umowie – należy przez to rozumieć umowę
z dotowanym klubem sportowym sporządzoną
zgodnie z art. 221 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych (Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami);
3) dotacji celowej – należy przez to rozumieć
udzieloną dotację z budżetu Gminy Prudnik na
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realizację zadania własnego w zakresie rozwoju
sportu na terenie Gminy Prudnik.
§ 2.1. Uchwala się warunki i tryb finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu
na terenie Gminy Prudnik.
2. Celami publicznymi, które zamierza się
osiągnąć w wyniku finansowania zadania własnego z zakresu sportu, są:
1) poprawa kondycji fizycznej i psychicznej
mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym
stylu życia;
2) zwiększanie dostępu do różnorodnych form
sportowej aktywności jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Prudnik.
§ 3.1. Wsparcia finansowego zadania własnego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy
Prudnik w formie dotacji celowych udziela klubom
sportowym Burmistrz Prudnika na ich pisemny
wniosek.
2. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Prudniku.
3. Wnioski o udzielenie dotacji celowej powinny zawierać w szczególności:
1) nazwę klubu sportowego i jego adres;
2) przedmiot działalności i oświadczenie, że
klub sportowy nie prowadzi działalności w celu
osiągnięcia zysku;
3) opis zadania i spodziewanych efektów jego
realizacji;
4) przewidziane źródła finansowania zadania;
5) termin i miejsce realizacji zadania;
6) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie
zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania
z innych źródeł.
4. Do wniosku należy dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentującychważny 6 miesięcy od daty wystawienia;
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe
/bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok, a w przypadku krótszej
niż rok działalności za okres jej trwania;
3) aktualny statut.
5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje celowe określa corocznie
Rada Miejska w Prudniku w uchwale budżetowej.
§ 4.1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej,
kluby sportowe składają do dnia 15 września roku

Poz. 329

poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma
być udzielona dotacja.
2. Dla dotacji udzielanych w roku 2011, termin o którym mowa w ust. 1 ustala się do dnia
31 marca 2011 r.
§ 5.1. Burmistrz Prudnika przy rozpatrywaniu
wniosków o dotację celową:
1) sprawdza kompletność wniosku;
2) analizuje oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe;
3) ocenia możliwość realizacji zadania przez
kluby sportowe składające wnioski;
4) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów
realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
5) uwzględnia wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania;
6) sprawdza staranne i terminowe wywiązywanie się przez kluby sportowe z realizacji zadań
dotychczas zleconych przez Gminę.
2. Wykaz klubów sportowych, którym przyznano dotację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Prudniku.
§ 6.1. Finansowanie zadania w formie dotacji
celowej następuje na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Gminą Prudnik a klubem sportowym
realizującym zadanie zgodne z celami na jakie
zabezpieczono w budżecie gminy środki finansowe.
2. Kluby sportowe są zobowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków na realizację zadania oraz wydatków pokrytych z dotacji celowej.
§ 7.1. Kluby sportowe otrzymujące dotację
składają sprawozdania z realizacji zadania i wykorzystania przyznanych środków w terminach
ustalonych w umowie.
2. Burmistrz sprawuje kontrolę nad prawidłowością realizacji zadania, a w szczególności dotyczącą:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) właściwego prowadzenia dokumentacji,
która przewidziana jest w przepisach prawa
i postanowieniach umowy.
§ 8.
konaniu
dotację
budżetu

Burmistrz informuje Radę Miejską o wyzadań przez podmioty, które otrzymały
w sprawozdaniu rocznym z wykonania
gminy.
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

Poz. 329-331

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Kosiński
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ZARZĄDZENIE NR 6/2011
STAROSTY KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2011
Działając na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 roku (Dz. U. z 2009 roku, nr 175 poz.
1362 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
z mocą obowiązującą od następnego miesiąca
przypadającego po miesiącu, w którym zostało
opublikowane.

§ 1. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w domach pomocy społecznej powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w 2011 roku ustala się
dla:
1) Domu Pomocy Społecznej w KędzierzynieKoźlu ul. Łukasiewicza 9 w wysokości 2266,95 zł;
2) Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie –
Koźlu ul. Dąbrowszczaków 1 w wysokości
2376,62 zł.

Starosta Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Józef Gisman
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ZARZĄDZENIE NR 7/2011
STAROSTY KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2011.
Działając na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku
(Dz. U. Nr z 2009 roku, nr 175, poz. 1362
z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kędzierzynie –
Koźlu przy ulicy Skarbowej 8 w 2011 roku
w wysokości: - 2835,81 zł.
331

§ 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
z mocą obowiązującą od następnego miesiąca
przypadającego po miesiącu, w którym zostało
opublikowane.
Starosta Powiatu
Kędzierzyńsko-Kozielskiego
Józef Gisman
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ZARZĄDZENIE NR 06/02/2011
STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO
z dnia 15 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2011 r.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz.
1362 z późn. zm.) ustalam:

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane.

§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "PROMYK" w Kamiennej w 2011 r. ustala się w kwocie 2.890,00 zł.

Starosta Namysłowski
Julian Kruszyński
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ZARZĄDZENIE NR 07/02/2011
STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka
w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2011 r.
Na podstawie art. 86 ust. 7-7a ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn.
tekst Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn.
zm.) ustalam:
§ 1. Średni miesięczny koszt utrzymania
dziecka w Domu Dziecka w Namysłowie w 2011 r.
ustala się w kwocie 3.519,30 zł.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane.
Starosta Namysłowski
Julian Kruszyński
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II
z dnia 7 marca 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r.
Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Opolu II
podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów przez
2 komitety wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie
głosowania.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 1 543.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 203.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły
udział w wyborach) wyniosła 203, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 13,16%.
7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 2
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania
wyniosła 1 543.
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5. Liczba wyborców, którym wydano karty do
głosowania wyniosła 203.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły
udział w wyborach) wyniosła 203, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 13,16%.
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 7,
co stanowi 3,45% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 196,
co stanowi 96,55% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów:
1) lista nr 1 KWW NASZA GMINA BABORÓW 101
a) ŚLIWIŃSKI Wojciech Zbigniew 101
2) lista nr 2 KWW EUGENIUSZA WAGI 95
a) KUŚNIERZ Tadeusz 95
10. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 1 KWW NASZA GMINA BABORÓW:
a) ŚLIWIŃSKI Wojciech Zbigniew.
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Opolu II
Paweł Mehl
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II
z dnia 7 marca 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r.
Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Opolu II
podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Kietrzu
przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.

CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 2
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowania nie przeprowadzono.
4. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 1 KWW KRZYSZTOFA ŁOBOSA:
a) ŁOBOS Krzysztof Zygmunt.
5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata
zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy.
3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym liczba
zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub
równa liczbie mandatów w okręgu.

Komisarz Wyborczy
w Opolu II
Paweł Mehl
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II
z dnia 7 marca 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie
przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r.
Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Opolu II
podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Korfantowie
przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.

CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata
zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy.
3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 12, w którym liczba
zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub
równa liczbie mandatów w okręgu.
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CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów

Poz. 336-338

4. Radną została wybrana:
1) z listy nr 1 KWW DLA WŁODAR:
a) BUDYNEK Urszula Maria.
5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 12
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowania nie przeprowadzono.

Komisarz Wyborczy
w Opolu II
Paweł Mehl
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II
z dnia 7 marca 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łambinowice
przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r.
Nr 34, poz. 172) Komisarz Wyborczy w Opolu II
podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Łambinowice
przeprowadzonych w dniu 6 marca 2011 r.

CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 2
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowania nie przeprowadzono.
4. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROZWOJU WSI:
a) ZAŁUSKI Piotr Karol.
5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata
zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet wyborczy.
3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym liczba
zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub
równa liczbie mandatów w okręgu.

Komisarz Wyborczy
w Opolu II
Paweł Mehl
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INFORMACJA NR NR.G.6641/1/2011
STAROSTY KRAPKOWICKIEGO
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gmin Gogolin i Zdzieszowice
Starosta Krapkowicki na podstawie art. 24a
ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geo-

dezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 193,
poz. 1287 z 2010 r.) informuje,
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że z dniem 25 stycznia 2011r. projekt operatu
opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji
budynków i lokali dla gmin Gogolin i Zdzieszowice, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24a ust. 9 cytowanej na
wstępie ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów

Poz. 338-340

i budynków, ujawnione w ww. operatach opisowo-kartograficznych, może w terminie 30 dni od
daty ogłoszenia tej informacji w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do danych.
Starosta Krapkowicki
Maciej Sonik
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INFORMACJA
STAROSTY STRZELECKIEGO
z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów
oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Leśnica
Starosta Strzelecki działając na podstawie
art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) ogłasza,
że z dniem 1 marca projekt operatu opisowo kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków
i lokali dla jednostki ewidencyjnej 161104_5
Gmina Leśnica stał się operatem ewidencji gruntów i budynków tej jednostki ewidencyjnej.

Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej cytowanej
ustawy każdy czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym
może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zgłaszać do Starosty Strzeleckiego zarzuty do tych
danych.
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna
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INFORMACJA
STAROSTY STRZELECKIEGO
z dnia 1 marca 2011 r.
modernizacji istniejącej ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla Gminy Ujazd
Starosta Strzelecki działając na podstawie
art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) ogłasza,
że z dniem 1 marca projekt operatu opisowo kartograficznego z modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków
i lokali dla jednostki ewidencyjnej 161106_5
Gmina Ujazd stał się operatem ewidencji gruntów
i budynków tej jednostki ewidencyjnej.
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Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej cytowanej
ustawy każdy czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym
może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zgłaszać do Starosty Strzeleckiego zarzuty do tych
danych.
Starosta Strzelecki
Józef Swaczyna
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.III.4131.1.23.2011.KK
WOJEWODY OPOLSKIEGO
z dnia 3 marca 2011 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam
nieważność § 3 uchwały nr IV/19/2011 Rady
Gminy Izbicko z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na
terenie gminy Izbicko - z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190 poz. 1606 ze zm.).
Uzasadnienie
W dniu 24 stycznia 2011 r. Rada Gminy Izbicko podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie gminy Izbicko. Wskazana uchwała została podjęta na podstawie art. 6
ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz
art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Rada Gminy Izbicko prawidłowo zaliczyła
przedmiotową uchwałę do aktów prawa miejscowego i w § 4 uchwały postanowiła o jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
W § 3 natomiast zawarto zapis, zgodnie z którym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zapis ten w sposób istotny narusza art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95),
zgodnie z którym akty normatywne, zawierające
przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane
w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia,
chyba że dany akt normatywny określi termin
dłuższy. Z powyższego przepisu ustawy wynika,
że akt prawa miejscowego może wejść w życie
najwcześniej po upływie 14 dni od ogłoszenia
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w dzienniku urzędowym. Na konieczność stosowania odpowiedniego okresu vacatio legis zwrócił
uwagę Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu
z dnia 24 maja 1994 r. (sygn. akt K 1/94, OTK
z 1994 r. Nr 1, poz. 10).
W art. 4 ust. 2 powołanej powyżej ustawy
ustawodawca przewidział, że w uzasadnionych
przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem
ust. 3 (odnoszącym się do przepisów porządkowych), mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes
państwa wymaga natychmiastowego wejścia
w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na
przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być
dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. Dopuszczalne jest więc wcześniejsze wejście w życie aktu prawa miejscowego, jednak jest
to możliwe wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, przy czym data wejście w życie aktu
prawa miejscowego nie może być wcześniejsza
niż data publikacji w dzienniku urzędowym.
W ocenie organu nadzoru brak jest uzasadnienia dla wcześniejszego niż 14 dni od daty publikacji wejście w życia przedmiotowej uchwały
Rady Gminy Izbicko. Ponadto niedopuszczalne
jest określenie daty wejścia w życie aktu prawa
miejscowego jako poprzedzającej datę publikacji
w dzienniku urzędowym.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzam jak
na wstępie.
W myśl art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym w związku
z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) niniejsze rozstrzygnięcie może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, z powodu niezgodności z prawem, za pośrednictwem
Wojewody Opolskiego, w terminie 30 dni od daty
jego doręczenia.
z up. Wojewody Opolskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
mgr Barbara Bieluszewska

Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 26
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ANEKS NR 9/2011
z dnia 26 stycznia 2011 r.
do Porozumienia Nr 3 z dnia 01.02.2002r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg
powiatowych miejskich przebiegających na terenie miasta Niemodlin,
pomiędzy:
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:
1. Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa
2. Członek Zarządu – Leonarda Płoszaj
a
Burmistrzem Niemodlina - Panem Mirosławem
Stankiewiczem
1. W § 3 Porozumienia dodaje się ustęp 14
w brzmieniu:
„Wysokość dotacji w 2011 r. wynosi
60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)”.
Przekazanie pierwszej raty dotacji w 2011 r.
nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia
Aneksu.
Wykaz dróg objętych Porozumieniem w 2011 r.
określa załącznik Nr 1 do niniejszego Aneksu.
2. Sprawozdanie rzeczowe i finansowe z realizacji powierzonych zadań Przyjmujący składa
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Przekazującemu w terminie do 15 stycznia następnego roku po otrzymaniu dotacji.
3. Aneks niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Powiatu Opolskiego i 1 egz. dla Burmistrza Niemodlina.
4. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.
5. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie
z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przekazujący:

Przyjmujący:

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Henryk Lakwa

Burmistrz
Mirosław Stankiewicz

Wicestarosta Opolski
Leonarda Płoszaj
Skarbnik Powiatu
Elżbieta Grubizna

Skarbnik Gminy
Alicja Domalewska
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Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 605, e-mail: oi@opole.uw.gov.pl
Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30.
oraz na stronie internetowej: www.opole.uw.gov.pl
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